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Geachte lezer,
Hierbij ontvangt u de zomereditie 

van onze periodieke nieuwsbrief 

met wederom interessante artikelen 

waarmee u uw voordeel kunt doen. 

Wist u dat verbouwingen aan uw 

eigen woning tijdelijk goedkoper 

kunnen worden uitgevoerd, dat 

schuldeisers nu wettelijk meer  

instrumenten tot hun beschikking 

hebben om betalingsachterstanden 

tegen te gaan en dat er mogelijk-

heden zijn om de fors gestegen eigen 

bijdrage voor de AWBZ te verlagen? 

Meer hierover leest u in deze uit-

gave van onze nieuwsbrief. Mocht u 

over één of meerdere onderwerpen 

meer informatie willen, neemt u dan 

gerust contact met ons op.

Wij wensen u weer veel leesplezier, 

goede zaken en alvast een fijne 

zomer(vakantie) toe.

Uitgave juni 2013

Eigenwoninglening bij familie of BV
Er is in de media veel aandacht geweest  
voor de gewijzigde voorwaarden waaraan 
nieuwe hypotheekleningen vanaf 2013  
moeten voldoen. Om de rente vanaf 2013  
te mogen aftrekken moet de nieuwe lening 
in maximaal 30 jaar minimaal annuïtair 
worden afgelost. Het maakt hierbij niet uit of 
de lening is afgesloten bij een bank of elders. 
De voorwaarden gelden niet voor bestaande 
leningen. Ook niet, als de bestaande lening 
wordt overgesloten. 

Is de lening bij familie of de eigen BV (dus 
niet bij een bank) afgesloten, dan geldt nog 
een extra voorwaarde om in aanmerking 
te komen voor renteaftrek. Uiterlijk op 31 
december van het jaar volgende op het jaar 
waarin de lening is afgesloten moet de  
schuldenaar een aantal gegevens melden 
aan de Belastingdienst. Deze gegevens 
hebben betrekking op de startdatum, de 
hoogte, de looptijd en het rentepercentage 
van de lening en op de wijze van aflossing. 
Worden deze gegevens niet tijdig gemeld, 
dan kan de betaalde rente niet worden af-
getrokken, ook niet over toekomstige jaren.

Overigens kon tot 1 april 2013 nog een  
kapitaalverzekering eigen woning* (KEW) 

worden afgesloten of een bestaande  
kapitaalverzekering worden omgezet in  
een KEW*. Pas in maart dit jaar werd  
duidelijk wie van deze mogelijkheid  
gebruik kon maken. Omdat er daardoor  
veel te weinig tijd was om iedereen nog te 
kunnen adviseren, heeft de Tweede Kamer 
de regering opgeroepen om het afsluiten 
van een KEW* en het omzetten naar een 
KEW* nog tot 31 december 2013 toe te 
staan. Als aan deze oproep gevolg wordt  
gegeven, gaat dit alleen gelden voor  
degenen die met schriftelijke bewijzen  
kunnen aantonen dat zij zich voor 1 april  
bij een bank, verzekeraar of tussenpersoon 
hebben gemeld. •

*  Ditzelfde geldt voor het beleggingsrecht eigen woning  
 (BEW) en de spaarrekening eigen woning (SEW).

‘Eenmalige’ crisisheffing ook in 2014
Werkgevers moesten in april 2013 een 
eenmalige crisisheffing betalen voor zover 
een werknemer in 2012 meer dan € 150.000 
loon ontving. Deze heffing bedraagt 16% 
over het meerdere loon. Tegen deze heffing 
is al veel bezwaar gemaakt. Zo veel zelfs dat 
de Belastingdienst een centraal adres heeft 
ingesteld waar bezwaren naar toe kunnen 
worden gestuurd (Belastingdienst, Postbus 
116, 6400 AC Heerlen). Ondanks deze  
bezwaren is besloten de crisisheffing  
te verlengen. 

Ook in het voorjaar van 2014 moet de werk-
gever een pseudo-eindheffing betalen van 
16% over het loon boven de € 150.000  
in 2013. Wel heeft de staatssecretaris van  
Financiën bekendgemaakt dat geen crisis-
heffing hoeft te worden betaald over  
de opname uit een levensloopregeling, 
indien voor die opname gebruik wordt  
gemaakt van de speciale kortingsregeling 
(20% regeling) op de te betalen belasting  
in 2013. •

 door Peter Damen

Beste DIOS
sportvrienden ,

Wat voor velen een gewoon 
einde van het seizoen is was voor 
mij persoonlijk toch een andere erva-
ring. Het feit dat je volgend seizoen 
niet meer mee doet, dat je definitief 
stopt, geeft ineens een heel andere 
dimensie aan de laatste wedstrijd 
van het seizoen. Het laatste uurtje 
voetballen na 47 seizoenen sv DIOS 
valt zwaar, natuurlijk leefde ik hier 
lang naar toe, maar mijn lijf, lees mijn 
heup, kan het niet meer aan. Door-
gaan betekent vele maandagen niet 
pijnloos kunnen lopen en binnen 
een paar maanden een operatie en 
een nieuwe heup, dus keuze had ik 
niet. Maar de herinnering doet veel 
goed……

Seizoen ’67-’68, mijn allereerste 
wedstrijd uit bij Weteringse Boys, 
het huidige sv Alkmiania, zal ik 
nooit meer vergeten…..2-2 op een 
weiland in de Oude Wetering. Met 
jongens als Aad Beerendonk, Rene 
(Arie) Bakker, Rene de Graaf, Nico 
Blom, Emiel van Maris, Andre (Cesar) 
Blokker, Bart van Maris, Ferry Jansen 
en natuurlijk Dick van der Wolf heb 
ik daarna nog jaren gevoetbald. Ge-
weldig is het dan om na al die jaren 

samen met Dick je laatste wedstrijd 
te spelen. Ik wil bij deze al mijn 
maatjes bij sv DIOS bedanken voor 
de prachtige jaren, de NKS-kampen, 
de jaren in de jeugd waarbij we bijna 
altijd kampioen werden, de jaren in 
het 1e elftal (13 seizoenen), waarin 
we nooit kampioen zijn geworden 
noch gedegradeerd, de jaren in 
de overige senioren met weer 
regelmatige kampioenschappen en 
de laatste jaren in de veteranen met 
de gezellige weekendjes aan het eind 
van ieder seizoen, dank, dank, dank!

“Aan alles komt 
een eind.”

Eigenlijk ongelofelijk dat je zo lang 
bij 1 vereniging bent gebleven, zeker 
als je ziet dat veel voetballers het te-
genwoordig elders gaat proberen…..
proberen, alleen dat woord al….als je 
weet wat je hebt en dat is goed, ge-
zellig, leuk, sporten met je vrienden 
die je al zo lang kent, waarom wil je 
dan weg? Hogerop voetballen krijg 
je vaak als antwoord, maar beste 
mensen wat is nu echt hogerop? 5e 
klasse, 3e klasse, misschien zelfs 2e 
klasse in een 1e elftal voetballen, het 

maakt niet zo heel veel uit….alleen 
als je de klasse en mentaliteit hebt 
om 1e klasse of hoger te voetballen 
dan geef ik je gelijk en kun je de stap 
wagen, maar ga er dan ook voor! De 
spelers van DIOS die dit haalden in 
de afgelopen 67 jaar zijn op twee 
handen te tellen, met de spelers 
die na een overstap terugkwamen 
of afhaakten kunnen we meerdere 
elftallen vullen. Toch wil ik iedereen 
die weggaat veel succes wensen, 
en als je na een paar trainingen of 
wedstrijden door hebt dat het toch 
minder leuk en gezellig is kom dan 
snel terug voordat de bindende wed-
strijd is gespeeld en breng samen 
met je DIOS-vrienden ons naar de 
4e klasse!

Afgelopen maand werden we 
opgeschrikt door het overlijden van 
Petra Gabel, moeder van enkele 
DIOS-spelers en getrouwd met Ab, 
zelf ook jaren voetballer. Petra was 
een gewaarde hulp achter de bar en 
het bestuur wenst alle familieleden 
dan ook heel veel sterkte met dit 
verlies!

De spelers van ons 3e elftal 
hebben aangegeven ook veteraan 
te willen worden, zij krijgen steeds 
meer moeite met het hollen achter 

de jonge tegenstanders aan…….ik wil 
ze wel waarschuwen dat het niveau 
van de veteranen niet onderschat 
moet worden, wellicht wat langza-
mer, maar voetballen kunnen ze wel! 
In ieder geval dus 1 seniorenteam 
minder en 1 veteranenteam meer 
volgend seizoen, gezien de vergrij-
zing kunnen dat er in de toekomst 
nog wel eens meer worden.

Ook hebben we definitief afscheid 
genomen van de Black Devils. Na 35 
jaar hen te gast hebben gehad zijn zij 
noodgedwongen, door minder leden 
aan hun kant en te drukke zaterda-
gen aan onze kant, verhuisd naar 
Wassenaar. We danken hen voor de 
gezelligheid en hopen oprecht dat zij 
hun 100-jarig bestaan gaan halen!

Mijn voetbalschoenen hangen in 
de wilgen, die van de meeste staan 
schoon of in het vet opgeborgen 
en iedereen gaat lekker genieten 
van het WK2014 en hopelijk een 
mooie vakantie. Tot 1 juni tijdens het 
Haarlemmermeertoernooi voor A-
junioren, of anders tot augustus als 
de trainingen weer beginnen! 

Peter Damen
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Het bestuur van DIOS is verheugd 
te mogen mededelen dat de spon-
sorcommissie van onze vereniging 
overeenstemming met Verstraten 
en Partners heeft bereikt over het 
verlengen van het sponsorcontract. 

Met deze overeenkomst behoudt 
DIOS een fantastische hoofdspon-
sor die niet alleen op financieel 
gebied de vereniging stevig onder-
steunt maar ook meerwaarde voor 
alle leden creëert. 

Zo zullen de gratis belastingadvie-
zen voor alle leden worden voort-
gezet en informatiebijeenkomsten 
worden georganiseerd.

Voorafgaand aan de laatste 
thuiswedstrijd van DIOS 1 werd het 
sponsorcontract, onder het toe-
ziend oog van de voltallige selectie, 
door partijen ondertekend. 

Na afloop overhandigden Erik 
Verstraten en Bas Bergkamp het 
eerste wedstrijdshirt voor het sei-
zoen 2014-2015 aan Dave Lange, 
de hoofdtrainer, wiens contract 
ook werd verlengd tot en met in 
ieder geval seizoen 2014-2015.

Het bestuur dankt Verstraten 
en Partners in het in DIOS gestelde 
vertrouwen en kijkt uit naar we-
derom drie sportieve jaren.

Hoofdsponsor 
verlengt !

BLaCK 
DEVILS
EVEn  
TErUg

Zaterdag 3 mei 2014 keerden 
de Black Devils nog eenmaal terug 
op ons complex. Vorig seizoen 
leek er een abrupt einde te komen 
aan deze bijna 100-jarige club 

van veteranenvoetballers. Een 
tekort aan spelers lag hieraan ten 
grondslag, maar gelukkig werd 
een aanwas van spelers gevonden 
uit de regio Den Haag/Wassenaar 
en vond de club onderdak 
bij Graaf Willem II-VAC, een 
familievereniging in Wassenaar. 

Tientallen jaren was DIOS de 
gastheer voor de Black Devils en 
deze heren in het zwart bevolkten 
onze kantine en velden eens in de 
zoveel weken al tientallen jaren. De 

gezelligheid na afloop in de kantine 
met een gezamenlijk biertafel en 
de bekende kippenlevertjes met 
spek zullen ons altijd bij blijven. 

Wij danken dan ook deze club 
voor hun gezellige bijdrage aan 
onze vereniging en hopen dat er 
wat publiek langs komt voor de 
wedstrijd tegen DIOS, een team 
van veteranen en coryfeeën. 
Na afloop was er een gezellig 
samenzijn in de kantine met een 
drankje en een BBQ. 



 door Jan Schrama

Beste sportvrienden ,

Het leven in de natuur wordt 
door velen vergeleken met een 
kringloop.  Dat wil zeggen het begint 
op een bepaalde manier en het 
eindigt op ongeveer dezelfde wijze. 
Is dat zo?  Zeker niet altijd, maar 
soms ook weer wel.  Soms lijkt het 
er wel een beetje op. Dat heb ik n.l. 
kortgeleden ervaren. 

Ons veteranen team heeft al 
weer heel wat jaren de gewoonte 
om het seizoen af te sluiten met 
een weekend gezamenlijk uit. Aan 
het eind van dit seizoen wederom 
en aangezien het seizoen nauwelijks 
voorbij is kun je nagaan hoe vers 
van de pers dit is.  Kortgeleden zijn 
ze dus met vrijwel het voltallige 
team op vrijdag naar Sint Michiels-
gestel getrokken. Op een kam-
peerboerderij werd het weekend 
doorgebracht. Ik kan alleen maar 
over de zaterdag praten, maar toen 
heb ik toch wel ervaren, dat het 
leven uit een soort kringloop kan 
bestaan.

 Want na een heerlijk ontbijt op 
de boerderij vertrokken onder niet 
al te beste weersomstandigheden 
naar een gelegenheid, waar men 
wel heel bijzondere dingen ver-
huurde. Dingen, die absoluut in het 
kader van de kringloop terug gingen 
naar de jeugd van oude mannen.  
Bij dat prachtige restaurant had 
men ook een verhuurbedrijf en wel 
een verhuurbedrijf van .......... oude 
solexen. 

“Geen enkel kind 
van groep 8 wist 
wat een solex 
was.”

Ik vertelde het in de klas, kinde-
ren van groep 8, en geen enkel kind 
wist wat een solex was.  

Een heel oud type brommertje, 
dat heel goed toont, dat dat brom-
mertje ontwikkeld is, nadat er eerst 
een fiets is uitgevonden. Want het is 
eigenlijk een fiets, waarbij men bo-
ven het voorwiel een motortje heeft 
opgehangen, echt opgehangen, 
want je kunt het ook op een hoger 
niveau hangen en op het voorwiel 
laten neerdalen. Als je alleen maar 
wilt fietsen, moet je de motor van 
het voorwiel aftillen en als je wilt 
starten, moet je het motortje op 
het voorwiel laten zakken en dan 
naast de solex gaan hollen totdat 
de motor loopt. Als de motor loopt 
en hij zit op het voorwiel dan brengt 
hij het voorwiel aan het draaien en 
kun je dus door de kracht van het 
motortje weg rijden.  

Toen dat gelukt was bij alle spe-
lers van het team keerden een stuk 
of veertien oude voetballers naar 
hun jeugd of hun jeugddroom en 
reden, tuften, met de schrikbarende 
snelheid van een kilometer of 25 
door het Brabantse land. Door de 
regen waren de meesten voorzien 
van rose! regencapes en je begrijpt, 
dat die voormalige topvoetballers 
als heel vreemde, ouderwetse 
bezienswaardigheden door Brabant 
“vlogen”. 

Een fantastische happening, die 
absoluut past in de kringloop van 

het leven, want ze waanden zich 
allemaal minstens 30 jaar jonger.

Na de adembenemende tocht 
ging het terug naar de boerderij, 
waar er lekker gegeten werd, waar-
na de weg van de kringloop weer 
opgepakt werd. Want ieder recht-
matig DIOS lid heeft natuurlijk in zijn 
jonge jaren met de boerenkoolfuif 
meegedaan. Een feest van allemaal 
hele leuke, kinderlijke spelletjes bij 
de Rustende Jager. Een evenement, 
dat mijns inziens misschien wel 
40 jaar bestaat. Vrijdagavond was 
men dus al aan het vervolg van de 
kringloop begonnen, want men had 
op vrijdagavond heerlijke boeren-
kool gegeten. 

“Een fantastische 
happening, die 
absoluut past in 
de kringloop van 
het leven, want 
ze waanden 
zich allemaal 
minstens 30 
jaar jonger.”

Het vervolg op deze jeugdherin-
nering werd op zaterdag voortgezet. 
Het hele programma van de laatste 

boerenkoolfuif met alle materialen 
was meegeloodst naar het verre 
Brabant en daar werden de spel-
letjes uitgezet. 

Helemaal hetzelfde als bij de ori-
ginele versie, alleen er was iets aan 
toegevoegd, wat toen niet mocht. 
Nu was er, teruggedacht aan wat 
ze toen heel graag hadden gedaan, 
een regel bijgemaakt. Bij ieder spel 
kwamen steeds twee ploegen. Eén 
ploeg ging het spel doen, de andere 
bij het spel aanwezige ploeg moest 
scheidsrechter spelen, wel nodig bij 
die oude kinderen, en ze mochten 
de ploeg, die het spel speelde 
hinderen. Zonder lijfelijk contact 
overigens. 

Welnu als je weet hoe fanatiek 
veteranen voetbalwedstrijden soms 
gespeeld worden, begrijp je vast 
wel dat hinderen deze “kinderen” 
op het lijf geschreven was. Dus 
werden bierviltjes onderweg naar 
de  emmer, waar ze in moesten 
bewaaierd met alles wat maar wind 
kon produceren, waardoor er vrijwel 
geen één in de emmer belandde, 
maar tevens werden bij het wisselen 
zonder dat iemand het merkte, de 
viltjes goed nat gemaakt, waardoor 
de geproduceerde wind er veel min-
der vat op had. 

Wel nu, op zulke momenten kun 
je zonder al te veel moeite beden-
ken, dat je op het traject van de 
kringloop als veteraan wel erg dicht 
teruggekeerd bent bij je jeugdjaren. 

Het was een feest. Prettige va-
kantie en tot volgend seizoen!

Directeur Sportief 
Jan Schrama
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FIjnE VaKanTIE!
TOT VOLgEnD SEIZOEn BIj DIOS

Hoe oud ben je en waar ben 
je geboren?
Mijn geboorteplaats Leiden heb 
ik al 56 jaar geleden verlaten. Na 
een kort verblijf in  het AZL ben ik 
opgegroeid in Nieuw-Vennep.

Hoe ben je bij DIOS terecht 
gekomen?
Door vrienden die op 6-jarige 
leeftijd bij DIOS gingen voetballen 
(volgens mij door Ton Faas).

Met wie heb je zoal gevoet-
bald en in welke elftallen?
Met Jan Spaan, Wim Blom (witte), 
Wim Blom (snelle), Jos Borchers, 
Hennie van der Voet, Klaas de 
Weerd, Andre van Wees, Peter 
Damen, Tom Schrauwers, Martien 
Schreurs, Jan Schrama, Arie 
Boesveld, Hans Koesveld, Fridus 
van Vlimmeren, Ludo Vermeulen, 
Bert Spreeuw, Theo Vermeulen. De 
jeugd doorlopen in de 1e teams 
van de verschillende leeftijdsgroe-
pen. Een bepaalde periode in DIOS 

1 en mijn voetbalcarrière heb ik af-
gesloten rond mijn 24e levensjaar 
in het 2e elftal onder de leiding van 
Henk Wassenaar. 
Heb je nog bij andere vereni-
gingen gespeeld?
Nee, wel heb ik tot mijn 48e jaar in 
de zaal gevoetbald in Voorhout en 
in Lisse.

Hoe heb je DIOS ervaren, wat was 
het destijds voor een club?
Vooral een gezellige vereniging! 

Aan welke momenten bewaar 
je de meeste/beste herinne-
ringen?
En wat is jouw favoriete moment?
Het Haarlemmermeertoernooi en 
het nemen van de penalty’s (die 
het doel troffen). Verder scoorde 
ik niet vaak. De bar met het denk-
beeldige hek..

Beschrijf je mooiste goal voor 
DIOS.
Bij BSM uit vanaf de eigen helft in 

een keer in het doel (ik was denk ik 
een jaar of twaalf).

Hoe en waarom is er een 
einde aan jouw DIOS carrière 
gekomen?
In 1981 ben ik getrouwd en het 
gevolg was dat ik in Noordwijker-
hout ging wonen. Het seizoen heb 
ik afgerond en het 2e degradeerde 
niet na een spannende beslis-
singswedstrijd. Dit was mijn laatste 
wapenfeit voor DIOS.

Volg je DIOS nog wel?
Nee, eigenlijk niet, maar Foreholte 
volg ik wel. Mijn beide zoons spe-
len in Foreholte 1 (dus iets van de 
voetbalgenen heb ik waarschijnlijk 
meegegeven…

Kom je er nog wel eens?
Nee, niet echt, nadien ben ik er 
denk een of  twee keer geweest.

Waar woon je nu?
Inmiddels woon ik al 32 jaar in 
Voorhout.

Getrouwd, verloofd?
Getrouwd met Joanne. 

Kinderen?
Samen hebben we drie kinderen. 
Een dochter van 29, een zoon van 
26 en een zoon van 24.
Inmiddels zijn we oma en opa van 

twee kleindochters. Mijn dochter 
kijkt op het veld van Voorschoten 
‘97. Dus het sporten komt vast 
goed.

Carriere, wat doe je voor 
werk?
Mijn werk bestaat uit het lesgeven 
aan vmbo-leerlingen. Dit doe ik al 
veel jaren met veel plezier. Daar-
naast heb ik de taak om leerlingen 
te begeleiden.
Voetbal je nog of doe je wat 
anders in de sport?
Voetballen dat doe ik af en toe 
tegen leerlingen. Daarnaast ben ik 
wekelijks vanaf oktober op de ijs-
baan in Leiden te vinden. Af en toe 
een rondje hardlopen.. dus echt 
stilzitten, dat gaat nog niet. 

Wat wil je verder nog toe-
voegen?
Eigenlijk wel leuk om de vragen te 
beantwoorden. Dit komt denk ik, 
omdat de herinneringen gekop-
peld zijn aan een mooie periode bij 
de voetbalvereniging DIOS.

Het gaat jullie allen goed!

Met vriendelijke groet, 
Martin Dickhoff

DIOS Z4
KaMPIOEn

Na een mooie overwinning van 
5-2 op de nr. 3 uit de competitie, 
IJmuiden 8, is DIOS Z4 kampioen 
geworden. 

Daarmee heeft sv DIOS haar 
eerste zaalvoetbalkampioenschap 
binnen! Een fantastische prestatie, 

temeer daar dit team voor 
het eerst dit jaar bij sv DIOS 
zaalvoetbalde. 

Het bestuur feliciteert dit 
team dan ook van harte met 
deze super prestatie en danken 
hen voor de geweldige manier 

waarop zij sv DIOS in de zaal 
vertegenwoordigen. 

Veel succes gewenst volgend 
jaar in de 5e klasse!

HOE IS ‘T 
nU MET...
MarTIn 
DICKHOFF
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Geachte lezer,
Hierbij ontvangt u de zomereditie 

van onze periodieke nieuwsbrief 

met wederom interessante artikelen 

waarmee u uw voordeel kunt doen. 

Wist u dat verbouwingen aan uw 

eigen woning tijdelijk goedkoper 

kunnen worden uitgevoerd, dat 

schuldeisers nu wettelijk meer  

instrumenten tot hun beschikking 

hebben om betalingsachterstanden 

tegen te gaan en dat er mogelijk-

heden zijn om de fors gestegen eigen 

bijdrage voor de AWBZ te verlagen? 

Meer hierover leest u in deze uit-

gave van onze nieuwsbrief. Mocht u 

over één of meerdere onderwerpen 

meer informatie willen, neemt u dan 

gerust contact met ons op.

Wij wensen u weer veel leesplezier, 

goede zaken en alvast een fijne 

zomer(vakantie) toe.

Uitgave juni 2013

Eigenwoninglening bij familie of BV
Er is in de media veel aandacht geweest  
voor de gewijzigde voorwaarden waaraan 
nieuwe hypotheekleningen vanaf 2013  
moeten voldoen. Om de rente vanaf 2013  
te mogen aftrekken moet de nieuwe lening 
in maximaal 30 jaar minimaal annuïtair 
worden afgelost. Het maakt hierbij niet uit of 
de lening is afgesloten bij een bank of elders. 
De voorwaarden gelden niet voor bestaande 
leningen. Ook niet, als de bestaande lening 
wordt overgesloten. 

Is de lening bij familie of de eigen BV (dus 
niet bij een bank) afgesloten, dan geldt nog 
een extra voorwaarde om in aanmerking 
te komen voor renteaftrek. Uiterlijk op 31 
december van het jaar volgende op het jaar 
waarin de lening is afgesloten moet de  
schuldenaar een aantal gegevens melden 
aan de Belastingdienst. Deze gegevens 
hebben betrekking op de startdatum, de 
hoogte, de looptijd en het rentepercentage 
van de lening en op de wijze van aflossing. 
Worden deze gegevens niet tijdig gemeld, 
dan kan de betaalde rente niet worden af-
getrokken, ook niet over toekomstige jaren.

Overigens kon tot 1 april 2013 nog een  
kapitaalverzekering eigen woning* (KEW) 

worden afgesloten of een bestaande  
kapitaalverzekering worden omgezet in  
een KEW*. Pas in maart dit jaar werd  
duidelijk wie van deze mogelijkheid  
gebruik kon maken. Omdat er daardoor  
veel te weinig tijd was om iedereen nog te 
kunnen adviseren, heeft de Tweede Kamer 
de regering opgeroepen om het afsluiten 
van een KEW* en het omzetten naar een 
KEW* nog tot 31 december 2013 toe te 
staan. Als aan deze oproep gevolg wordt  
gegeven, gaat dit alleen gelden voor  
degenen die met schriftelijke bewijzen  
kunnen aantonen dat zij zich voor 1 april  
bij een bank, verzekeraar of tussenpersoon 
hebben gemeld. •

*  Ditzelfde geldt voor het beleggingsrecht eigen woning  
 (BEW) en de spaarrekening eigen woning (SEW).

‘Eenmalige’ crisisheffing ook in 2014
Werkgevers moesten in april 2013 een 
eenmalige crisisheffing betalen voor zover 
een werknemer in 2012 meer dan € 150.000 
loon ontving. Deze heffing bedraagt 16% 
over het meerdere loon. Tegen deze heffing 
is al veel bezwaar gemaakt. Zo veel zelfs dat 
de Belastingdienst een centraal adres heeft 
ingesteld waar bezwaren naar toe kunnen 
worden gestuurd (Belastingdienst, Postbus 
116, 6400 AC Heerlen). Ondanks deze  
bezwaren is besloten de crisisheffing  
te verlengen. 

Ook in het voorjaar van 2014 moet de werk-
gever een pseudo-eindheffing betalen van 
16% over het loon boven de € 150.000  
in 2013. Wel heeft de staatssecretaris van  
Financiën bekendgemaakt dat geen crisis-
heffing hoeft te worden betaald over  
de opname uit een levensloopregeling, 
indien voor die opname gebruik wordt  
gemaakt van de speciale kortingsregeling 
(20% regeling) op de te betalen belasting  
in 2013. •

DIOS
OUD PaPIEr 
MELD jE aan!

Leiders, aanvoerders en ouders van 
jeugdleden. Voor het ophalen van oud papier 
op de zaterdag breekt weer een moeilijke 
periode aan om mensen te krijgen, omdat 
de competitie is afgelopen en men daarom 
moeilijk bereikbaar is. 

Daarom doet het bestuur ook een beroep 
op jullie allen om je vrijwillig op te geven voor 
een van de onderstaande zaterdagen. Het 
kan toch niet zo zijn dat we met zo een grote 
vereniging dit niet rond kunnen krijgen. 

Bij de andere verenigingen die ophalen 
lopen de ouders ook een keer op een 
zaterdag, dus ik verwacht ook dat men bij DIOS 
deze verantwoordelijkheid op zich neemt.

Vrijwilligers gezocht voor:
Zaterdag 24 mei 2014: 6 mensen
Zaterdag 31 mei 2014: 4 mensen
Zaterdag 14 juni 2014: 2 mensen
Zaterdag 19 juli 2014: 6 mensen
Zaterdag 26 juli 2014: 4 mensen
Zaterdag 9 augustus 2014: 2 mensen

Graag aanmelden bij Kees Bus op 
telefoonnummer 06-53711350 en/of per 
e-mail cj.bus@quicknet.nl 

Namens het bestuur hartelijk dank voor 
jullie hulp! 

jUL
De twee bovenstaande figuren zijn 

opgebouwd uit vier delen. De delen met 
dezelfde kleur hebben exact dezelfde vorm 
en grootte! De onderdelen zijn slechts anders 
gerangschikt in de twee figuren, waardoor in 
het onderste figuur een vierkantje verschijnt, 
aangeduid met het vraagteken (‘?’). 

De vraag: Waar komt het verschijnende 
vierkantje vandaan? 

Kom je er niet uit? Het antwoord is te vinden 
op: https://puzzle.dse.nl/harder/appearing_
area_nl.html



Veld Tijd   Wedstrijd   Uitslag Scheidsrechter
  
  1 13.00 uur  DIOS - Kagia       -  Kees Bus
  2 13.00 uur  VVC - Overbos       -  john Spreeuw
  
  1 14.00 uur  Overbos - DIOS       -    Vincent Koning
  2 14.00 uur  Kagia - VVC       -  Kees Bus

  1 15.00 uur  DIOS  - VVC       -  john Spreeuw
  2 15.00 uur  Kagia - Overbos      -   Vincent Koning

 16.00 uur  Prijsuitreiking 

HaarLEMMErMEEr
TOErnOOI
VOOr a-jUnIOrEn 
2014

• De wedstrijden duren 2x20 minuten met 2 minuten rust op het veld.
• Een gele kaart is 10 minuten tijdstraf, een rode kaart is uitsluitsel rest van toernooi.
• Indien de stand na drie wedstrijden gelijk is geldt eerst het doelsaldo, daarna het 

onderlinge resultaat, daarna de meeste doelpunten voor. Indien nog gelijk volgt een 
strafschoppenserie.

N.B. We spelen met RESPECT, denk om de spullen en materialen van sv DIOS en ruim 
na afloop svp de kleedkamer even op. Denk ook om uw eigen spullen, DIOS kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor vermissing! 

rEgLEMEnT

FC VVC
KLEEDKaMEr 4

sv DIOS
KLEEDKaMEr 6

sv KagIa
KLEEDKaMEr 3

sv OVErBOS
KLEEDKaMEr 1


